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!il SüLEYMAN U LUDAG 

NİYAZ AYİNİ 

Mevlevi ayinlerinin sonunda 
istek üzerine okunan ayin 1 ilahi. 

L ~ 

Mevlevi ayini icrası esnasında dinleyiciler 
üzerinde meydana gelen manevi neşeden 
dolayı sema meclisinin biraz daha uzatıl

ması isteği doğrultusunda icra edilir. Ba
zan sema icrasında dördüncü selama ge
lindiğinde tarikat mensubu şeyh veya can, 
derviş yahut mukabeleyi seyreden ziyaret
çilerden biri, "nezr-i Mevlana" denen do
kuz ve dokuzun katlarından oluşan bir mik
tar parayı semazenbaşıya gönderir. "Niyaz" 
adı verilen bu para, son selam bitmeden 
semazenbaşı tarafından kudümzenbaşı

nın sağ kudümünün üstüne bırakılır. Bu
nun üzerine Mevlevi ayininin bitiminde son 
peşrev çalınmadan neyzenbaşının icra edi
len ayin-i şerifin makamından segah ma
kamına kısa bir geçiş taksimi yapmasının 
ardından niyaz ayini (mukabelesi) başlar. Ni
yaz ayini önce segah makamında devr-i re
van usulünde ağır bir ritimle devam eder. 

Ayrıca, "İy aşikan iy aşikan men hakra 
gevher künem 1 İy mutriban iy mutriban 
deff-i şüma pür-zer künem" (Ey aşıklar ey 
aşıklar, ben toprağı inci yaparım; ey sazen
deler ey sazendeler, definizi altın la doldu
rurum) beytiyle başlayan hüseynl maka
mındaki ayin okunduğu zaman şeyh saz 
heyetine bir miktar para yollar. Ayinin uza
tılacağı anlamına gelen bu hareketin ar
dından niyaz mukabelesi yapılır. "Şem' - i 

ruhuna cismimi pervane düşürdüm 1 Ev
rak- ı dili ateş-i sCızane düşürdüm 1 Bir 
katre iken kendimi ummane düşürdüm 1 
Takrlr edemem derd-i derO.num elemim 
var 1 Mevlayı seversen beni söyletme ga
mım var" mısralarından ibaret ilahi ile baş
lar ve bunu aynı makamda yürük semai 
usulünde, "Dinle sözümü sana direm öz
ge edadır 1 Derviş olana lazım olan aşk-ı 
Huda'd.ır 1 Aşıkın nesi var ise maşO.ka feda
dır 1 Sema safa cana vefa (safa) ruha gıda-
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dır ll Aşk ile gelin eyleyelim zevk u safayı 1 
Göklere değin irgürelim hO.y ile hayı 1 Mes
tane olup depredelim çeng ile nayı 1 Se
ma safa cana vefa (safa) ruha gıdadır ll Ey 
sôfi bizim sohbetimiz cana safadır 1 Bir 
cur'amızı nO.ş edegör derde devadır 1 Hak 
ile bizim ettiğimiz ahde vefadır 1 Sema sa
fa cana vefa (safa) ruha gıdadır ll Aşk ile 
gelin talib-i cO.yende olalım 1 Zevk ile sa
tatar sürelim zinde olalım 1 Hazret-i Mev
lana'ya gelin bende olalım 1 Sema safa ca
na vefa (safa) rO. ha gıdadır" mısralarından 
meydana gelen ilahi takip eder. Bu eser
lerden sonra yürük semai usulündeki bir 
saz terennümü ve çoğunlukla neyle yapı

lan son taksimle niyaz ayini tamamlanır. 

Niyaz ayininin bir diğer şekli daha vardı. 

Bu da yukarıda zikredilen iki ilahinin yeri
ne Hamamizade İsmail Dede'nin bestele
miş olduğu saba büselik ayinindeki "Ben 
bilmez idim gizli ıyan hep sen imişsin 1 
Tenlerde vü canlarda nihan hep sen imiş
sin 1 Senden bu cihan içre nişan ister idim 
ben 1 Ahir bunu bildim ki cihan hep sen 
imişsin" kıtası ile Mevlevi ayinlerinden bi
rinin bu kıtanın makamına uygun düşen, 
"Ey ki hezar-aferln bu nice sultan olur 1 
Kulu olan kişiler husrev ü hakan olur 1 Her 
kim bugün Veled'e inanuban yüz süre 1 
Yoksul ise bay olur, bay ise sultan olur" be
yitlerinin okunmasından sonra aynı ma
kamdan bir yürük semainin çalınıp kısa 
bir taksimle niyaz ayininin sona ermesi 
şeklinde olurdu. 1909 yılından itibaren ya
pılan niyaz ayinlerinde "Şem'-i ruhuna ... " 
ilahisinin yerine sözleri Veled İzbudak'a , 
bestesi Zekaizade Ahmed Efendi'ye ait 
olan müstear makamında, "Geçtim heve
sat-ı dünyeviden" mısraı ile başlayan ilahi
nin okunınası adet haline gelmiştir. 

Niyaz ayininin sözlerinin ve bestesinin 
kime ait olduğu konusunda kaynaklarda 
kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Günü
müzdeki bazı nota neşriyatında hiçbir 
kaynağa dayanmaksızın eserlerin Sultan 
Veled'e ait olduğu ifade edilmekteyse de 
bu bilgilerin tahminden öteye geçmediği 
anlaşılmaktadır. Ayrıca Halil Can yine hiç
bir kaynak göstermeden devr-i revan usu
lündeki birinci kısmın bestesinin IV. Mu
rad dönemi üstatlarından Derviş Ömer 
Efendi'ye ait olduğunu ifade eder. 
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!il ERDOGAN ATEŞ 

NiYAZI-iMIS Ri 
( ı.Sy=> .:Sjl;,.i ) 

(ö. 1105/ 1694) 

Halvetiyye'nin 
Mısriyye kolunun kurucusu, 

mutasawıf şair. 
_j 

12 Reblülewel 1027'de (9 Mart 1618) 
Malatya'nın Aspozi kasabasında doğdu. 
Asıl adı Mehmed'dir. Şiirlerinde, ilim tah
siliiçin bir süre Mısır'da kaldığından "Mıs

rl" mahlasıyla "Niyazi'' mahlasını kullanmış , 

bu ikisinin birleşiminden meydana gelen 
Niyazi-i Mısrl. Mısrl Niyazi ve Şeyh Mısrl 
diye tanınmıştır. 

Niyazi gençlik yıllarındaki tahsili sırasın
da sO.filere muhalif olduğunu , meclislerine 
gitmediğini , ancak zamanla bu görüşü

nün değiştiğini ve bir Halvetl şeyhine inti
sap ettiğini, Nakşibendl dervişi olan baba
sı Sağancızade Ali Çelebi'nin bundan mem
nun olmayıp kendi şeyhine götürmek is
tediğini , fakat bu şeyhi kamil bulmadığı 
için babasının teklifini reddettiğini söyler 
(Mawaidu'l-irfan, s. 47) . Şeyhinin Malat
ya'dan ayrılmasının ardından zahir ilimle
ri alanındaki öğrenimini sürdürmek üze
re Diyarbekir'e giden (ı 048/ 1638), bir yıl 
orada kaldıktan sonra Mardin'e geçen Ni
yazi bu iki şehirdeki alimlerden mantık ve 
kelam okudu. 1 OSO'de (ı 640) Kahire'ye gi
dip Ezher medreselerinde ilim tahsiline 
başladı. Bu sırada oturmakta olduğu Şey

hliniye Külliyesi'ndeki Kadirl Tekkesi'nin 
şeyhine intisap etti. Adını vermediği bu 
şeyhin, ilim ve tasawuf yolunda büyük bir 
gayretle çalışırken bir gün kendisine za
hir ilmi talebinden tamamen vazgeçme
dikçe tarikat ilminin kendisine açılmayaca
ğını söylemesinden etkilenen Niyazi (a.g.e., 
s. 48) ikisi arasında tercih konusunda ka
rarsız kaldı. Abdülkadir-i Geylani rüyasın
da zuhur ederek zahir ilmini öğrenip onun
la amel etmesini, tarikat ilmini ise bir mür
şide ulaşarak elde edebileceğini, ancak 
kendisini irşad edecek kişinin bu şehirde 
olmadığını söylemesi üzerine üç yıldır ika
met etmekte olduğu Kahire'den şeyhinin 



izniyle ayrıldı ( 1053/1643) Mısır, Suriye ve 
Anadolu'nun çeşitli şeh i rlerini dolaşıp 

1 056'da ( 1646) istanbul'a gitti. Küçükaya
sofya civarında Sokullu Mehmed Paşa Ca
mii Medresesi'nin bir hücresinde halvete 
girdi, daha sonra bir süre Kasımpaşa'da 
Uşşakl Asitanesi'nde misafir kaldı. Aynı yıl 
istanbul'dan ayrılıp Anadolu şehirlerini do
laşmaya başladı. Uşak'ta Ümml Sinan'ın 
halifelerinden Şeyh Mehmed Efendi'nin 
zaviyesinde iken Elmalı'dan Uşak'a gelen 
Ümml Sinan'a intisap etti ( 1057/ 1647) ve 
onunla birlikte dergahının bulunduğu El
malı'ya gitti. Dokuz yıl burada şeyhine hiz
met edip seyrü sülukünü tamamlayan Ni
yazl1066'da ( 1656) halife tayin edilmesi
nin ardından Uşak, Çal ve Kütahya'da irşad 
faaliyetinde bulundu. İstanbul'da başlayıp 
yayılan Kadızadeliler hareketinin etkisiyle 
aleyhinde bazı dedikodular çıkınca 1072 
(1661 ) yılı başlarında bölgeden ayrılarak 
birkaç müridiyle birlikte Bursa'ya yerleş
ti. Bu yıllarda Hacı Mustafa adlı müridi
nin kız kardeşiyle evlendi. Fatıma ve Çe
lebi Ali adlı iki çocuğu dünyaya geldi. Ka
dızadeliler zihniyetini sürdüren vaiz Van! 
Mehmed Efendi'nin IV. Mehmed'le yakın
lık kurarak ülkede sema, zikir ve devranı 
yasaklattığı 1077 (1666) yılından sonra da 
faaliyetlerini sürdüren Niyazi-i Mısrl, vaaz
larında bu yasağa sebep olan Van! Meh
med Efendi ile onun temsil ettiği zihniye
ti sürekli eleştirdi. Mensuplarının giderek 
artıp zikir yaptıkları caminin yetersiz kal
ması üzerine Abdal Çelebi adlı bir hayır se
ver tarafından Ulucami civarında bir der
gah inşa edildi ( ı 08011669) 

Niyazi'nin Bursa'da iken Sadrazam Köp
rülü Mehmed Paşa'nın davetine uyarak IV. 
Mehmed'in ikamet ettiği Edirne'ye gitti
ği, itibar ve hürmet gördüğü, dönüşte İs
tanbul'a uğradığı, hangi tarihte gerçekleş

tiği belirtilmeyen bu ziyaretin ardından 
1 083'te ( 1672-73) bir defa daha Edirne'ye 
davet edildiği kaydedilmektedir (Be li ğ, s. 
190; Şeyh!, ll , 93 ). Kendisi de aynı yıl Edir
ne'ye davet edildiğini, devlet adamlarıyla 
görüştüğünü, sağlam delillerle görüşleri
ni savunup kabul ettirdiğini söyler, ancak 
orada ne kadar kaldığından ve daha önce
ki ziyaretinden bahsetmez. Onun Edirne'
ye muhtemelen ilk defa bu tarihte gitti
ği söylenebilir. Niyazi, bu ziyareti sırasın

da Eskicami'de vaaz ettiği sırada söyle
diklerinden dolayı, daha sonra kendisine 
intisap edip halifesi olan Sadr-ı All çavuş
larından Azbl Baba nezaretinde Rodos'a 
sürgün edildi ve adanın kalesinde bir hüc
reye kapatıldı. Dokuz ay sonra Bursa'ya 
dönmesine izin verildi. Niyazi hapse giriş 

tarihini 13 Cemaziyelahir 1085 (14 Eylül 
1674) olarak kaydeder. Kaynaklarda vaaz 
sırasında cifre dayalı bazı bilgilerden bah
setmesi yüzünden sürgüne gönderildiği 
söyleniyorsa da sürgünün asıl sebebi dev
let adamlarına yönelttiği eleştiriler olma
lıdır. Niyazi, yaklaşık bir buçuk yıl kadar 
süren bir dönemin ardından Defterdar Sa
rı Mehmed Paşa'ya göre (Zübde-i Vekayi, 
s. 82) cezbe galebesiyle şeriatın zahirine 
aykırı bazı sözleri sebebiyle Bursa kadısı 
Ak Mehmed Efendi'nin şikayeti üzerine bu 
defa Limni adasına sürgün edildi (Safer 
ı 088 1 N isan 16 77). On beş yıla yakın sür
gün hayatı yaşadıktan sonra ll. Ahmed'in 
fermanıyla istediği yere gitmesine izin ve
rilince tekrar Bursa'ya döndü (ll 03/1692) 
Ertesi yıl ordunun Avusturya seferine çı
kacağı sırada 200 müridiyle birlikte sefe
re katılmak için hazırlıklara başladığı öğ
renilince kendisine Bursa'dan ayrılınayıp 
hayır dua ile meşgul olması için bir hatt-ı 
hümayun gönderildi. Ancak o, padişaha 
bir mektup yazarak bu isteğini kabul ede
meyeceğini bildirdi. 

Niyazi'nin Tekturdağı (Tekirdağ ) yakın

larına kadar geldiğini öğrenen ll. Ahmed, 
Silahşor Beşir Ağa ile birlikte kendisine he
diye olarak bir araba ve dervişlere dağıtıl

mak üzere önemli miktarda para gönde
rip kendisini Tekfurdağı'nda karşılamasını 
istedi. Fakat o bunları şiddetle reddetti. 
Edirne'ye ulaşmasının engellenmesi için 
gönderilen Mlrahur Dilaver Ağa da Niya
zi'yi ikna edemedi. Bu arada Sadrazam Bo
zoklu Mustafa Paşa, Niyazi'nin Edirne'ye 
gelmesi halinde sözlerinin halk ve ordu 
üzerinde etkili olacağını ve büyük bir fit
ne kapacağını ileri sürerek padişahı etki
ledi. Niyazi'nin müridleriyle birlikte öğle na
mazından önce Selimiye Camii'ne geldiği
ni duyan halk camiyi doldurdu (26 Şewal 

1104 1 30 Haziran 1693). Sadrazam, şeyh 
sürgün edilmezse büyük bir kargaşa çıka
cağını söyleyerek padişahı tekrar uyardı. 
Bunun üzerine Kaymakam Vezir Osman 
Paşa ile yeniçeri ağası Abdullah Ağa, pa
dişah tarafından davet edildiğini belirte
rek Niyazi'yi camiden dışarı çıkarıp Limni'
ye sürgün edildiğini kendisine tebliğ etti
ler. Otuz kadar müridiyle birlikte tekrar 
Limni'ye gönderilen Niyazi-i Mısrl ertesi yıl 
burada vefat etti ( 20 Receb ı ı 05 1 16 Mart 
1694). Kabri üzerine yaptırılan türbesi Sul
tan Abdülmecid zamanında onarılmıştır. 

Niyazi-i Mısrl, Halvetiyye'nin dört ana 
kolundan Ahmediyye'nin Mısriyye şubesi
nin plri olarak kabul edilir. Tarikatın Bur
sa Ulucamii'nin güney kısmında Niyazi'nin 
sağlığında inşa edilen asitanesi XX. yüVJI-
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Im başlarına kadar faaliyetini sürdürmüş , 

daha sonra bakımsızlıktan yıkılıp yerine 
bugünkü postahane binası yaptırılmıştır. 

Niyazi-i Mısrl Limni'de sürgünde iken tek
kede halifelerinden Şenikzade Mehmed 
Efendi vekaleten postnişin olmuş, onun 
ölümünün ardından bir süre Gazzl Ahmed 
Efendi ve ardından oğlu Çelebi Ali Efendi 
postnişinlik yapmıştır. Son postnişin Meh
med Şemseddin Efendi'dir (Ulusoy, ö. 
1936). Tarikatın Bursa dışında Selanik, İz
mir ve Kahire'de dergahları olduğu bilin
mektedir. 

Eserleri. Niyazi-i Mısrl'nin büyük bir kıs
mı birkaç yapraklık risalelerden oluşan otu
zu aşkın eseri bulunmaktadır. Bunlardan 
başlıcaları şunlardır; A) Arapça Eserleri. 1. 

Meva'idü'l-'irfdrı. "Maide" adlı yetmiş bir 
bölümden oluşan eserin altmış sekizinci 
bölümü Türkçe'dir. Bazı ayet ve hadisle
rin yorumuyla Ehl-i beyt'in faziletinden , 
Hz. Hasan ile Hüseyin'in nübüwetinden 
bahseden Mevd'idü'l-'irfdn Niyazi-i Mıs

rl'nin en önemli eseri olup Süleyıman Ateş 
tarafından Mawaidu'l-irfdn: İrfan Sof
ralan adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (An
kara 197 1) . 2. ed-Devretü'l-'arşiyye ii 
aJ::ıkdmi'l-ferşiyye (Deure-i 'Arşiyye) . Üç 
bölüm ve bir hatimeden meydana gelen 
eser burçlar, kıyamet ve kıyamet alamet
leri, haşir gibi konuları ihtiva eder. Meh
med Nurullah eseri 1323 (1905) yılında 
Türkçe'ye çevirmiştir. 3. Tesbi'-i Kaşide-i 

Bürde. Eserin müellif nüshası Süleyımani
ye Kütüphanesi'ndedir (Reş id Efendi , nr. 
121 8) 4. Tefsiru FdtiJ::ıati'l-Kitab. Fatiha 
suresinin bu işarl tefsiri, sCırenin faziletiy
le ilgili hadislerden başka cifr hesapların
dan oluşan küçük bir risa1edir (Süleyma
niye Ktp., Pertev Paşa, nr. 244/2; Uşşaki 

Tekkesi , nr. 36/6). s. Mecdlis. Nisa, Maide, 
En'am ve Kadr surelerinin işarl tefsiridir. 
Bazı cifr hesapları ve öğütleri de içeren 
esere Nisa suresinin tefsiri sonradan ek
lenmiştir. Müellif hattı tek nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 1718) 

B) Türkçe Eserleri. 1. Divan. Niyazi-i 
Mısrl'nin şiirleri bütün tarikat çevrelerin
de beğenilmiş, divanı adeta dervişterin bir 
el kitabı haline gelmiştir. Yurt içinde ve yurt 
dışında birçok nüshası bulunan divanın es
ki ve yeni harflerle çeşitli baskıları yapıl
mıştır (Kenan Erdoğan , s. CLXXXI-CXCVI) . 
Eserin, Muhammed NCırü'l-Arabl'nin soh
betlerinde derlenen metinterin sadeleşti
rilmesinden oluşan iki şerhi vardır (Mısrf 
f'liyazl Oluanı ue Şerh i, n ş r. Hasan Özlem, 
Ankara 197 4; Edebl ue Tasauuuf[ Mısrl f'li
y azl Oluanı Şerhi, nş r. M. Sadettin Bilgi-
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Niyazi-i M ısri' n in kendi hattıyla hatıralarını ihtiva eden Mecmua'sından iki sayfa (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Sultan 
Orhan, nr. 690, vr. 3'-4•) 

ner, istanbul 1976). Divanın karşılaştırmalı 
metni Kenan Erdoğan tarafından yayım
lanmıştır (Ankara 1998). Buna göre eser
de 1 58'i gazel 199 şiir bulunmaktadır. Ay
rıca bir mesnevi, yedi murabba, dört mu
hammes, bir müseddes, iki tarih, biri Arap
ça üç tahmls. çeşitli na't ve mersiyeler var
dır. z. Tuhfetü 'l-uşşdk. Allah, varlık, in
san, kainat, ibadet gibi konuları içeren 
eser Niyazi-i Mısrl'nin düşünce dünyasını 
tanıma açısından önemli bir kaynaktır. 
Eserin kütüphane kayıtlarına dayanılarak 
(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efen
di , nr 2980) Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin 
aynı adlı kitabının genişletilmiş tercüme
si olduğunun söylenınesi (Öztekin, lll , 273) 
yanlıştır. Bazı nüshaları Risdle-i Vahdet-i 
vücud adıyla kayıtlıdır (Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 3299/3; Haşim 

Paşa, nr. 27/2). 3. Mecmua. Mısrl'nin biz
zat kendi el yazısıyla kaleme aldığı iki mec
mua bulunmaktadır. Bunlardan "Mec
mua-i Kelimat-ı Kudsiyye" diye adlandırıl
dığı anlaşılan ilki (Bursa Eski Yazma ve 
Basma Eserler Ktp., Sultan Orhan, nr. 690) 
hatırat mahiyetinde olup burada daha çok 
Limni'de geçirdiği sıkıntılı günler anlatıl
mıştır. Bu mecmua Niyazi-i Mısri'nin 

Hatıralan adıyla yayımlanmıştır (nşr. Ha
lil Çeçen , istanbul 2006) . Bir derleme ve 
antoloji niteliğindeki diğer mecmua (Sü-
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leymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 1218) 
Niyazi'nin ne tür eserleri okuduğunu, kim
lerden etkilendiğini göstermesi bakımın
dan önemlidir. 4. Risdle-i Es'ile ve Ecvi
be-i Mutasavvıfane (Risale {i't-tasavvuo. 
Bazı tasawuf terimlerinin açıklandığı ese
rin elliden fazla yazması tesbit edilmiştir. 
Matbu nüshaları ve sadeleştiriimiş neşirleri 
de bulunan eserin müellifin en çok okunan 
kitaplarından biri olduğu anlaşılmaktadır 
(Kenan Erdoğan , s. CLII-CLIII). 5. Risale-i 
Devriyye. Tasawuftaki devir nazariyesiy
le ilgili mensur bir eser olup Abdurrah
man Güzel tarafından özensiz bir şekilde 
yayımlanmıştır (Türk Kültürü Araştırmala

n,XVII-XXII1-21Ankara 1983].s. 121- 137) . 
6. Ta'birdtü'l-vakıat. Tasawufta rüyala
rın salikin geçeceği yedi nefıs merhalesi
ne göre değerlendirildiği ve her birinin bir 
daire olarak ele alındığı bu küçük risaleyi 
Mustafa Tatcı neşretmiştir (Türk Folklo
ru Araştırmaları IAnkara 1989 ]. s. 85-95 ). 
7. Şerh-i Esmaü'l-hüsna (Esma-i Halve
tiyye). Halvetller'in seyrü süluk esnasın
da zikrettikleri Allah, all, hu, arım, kahhar, 
hay, azim, hak, vahid, kayyum, samed, 
ahad isimlerinden oluşan on iki esrna-i 
ilahiyyenin tasawufi şerhidir. Mustafa Tat
cı (TY, 12/8 11988]. s. 28-33) ve Baha Dağ
ramacı (Niyazi-yi Mısrf: Hayatı ve Eserle
ri, Ankara 1988, s. 68-75) tarafından yayım-

lanrnıştır. 8. Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre. 
Şathiye türünün en güzel örneklerinden 
biri olup Yunus Emre'ye atfedilen "Çıktım 
erik dalına .. . " diye başlayan şiirinin şer
hidir. Birçok yazması bulunan bu şerhin 
eski ve yeni harflerle çeşitli yayımları bu
lunmaktadır (mesela b k. Yunus Emre Şerh
leri i haz. Emine Sevim - Necla Pekolcay]. 
Ankara 1991 , s. 137-152). Niyazi-i Mısrl'
nin Yunus Emre'ye ait olması muhtemel 
bir başka şiir şerhinin daha bulunduğu ile
ri sürülmüştür (Mustafa Tatcı . "Yunus'un 
Yeni Bir Şiiri mi?", Erguvan, sy. I IAnkara 
1985]. s. 7-8). Bunların dışında çoğu bir
kaç sayfadan ibaret olan Haseneyn, İade, 
Nokta, Eşrdtü's-sô.at, Hıznyye, Netise 
adlı risaleleri ve ll. Ahmed, Köprülüzade 
Mustafa Paşa, kardeşi Ahmed Efendi, Cel
vet'i Selami Ali Efendi. Karabaş Ali Efen
di'ye gönderdiği mektupları vardır. Şiirle
rinden bazıları Hafız Post, Ali Şiruganl, 
Mustafa Anber Ağa, Mehmed Zalfi Efen
di tarafından bestelenmiş ve tekketerde 
yaygın biçimde okunagelmiştir. 
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l!I!!J MUSTAFA AŞKAR 

Tasavvufi Görüşleri. Niyazi-i Mısrl vah
det-i vücud görüşünü benimseyen sufi
lerdendir. Vahdet-i vücudun temel ilkesi 
olan, "Varlık birdir, o da Hakk'ın varlığıdır" 
ve "Yaratıklara var demek mecazidir" dü
şüncesi onun tarafından benimsenmiştir. 
Niyazi bu bağlamda eserlerinde varlık mer
tebeleri, vahdet-kesret ilişkileri, kesretin 
vahdetten çıkması, kesrette vahdet, vah
dette kesret, kenz-i mahfi gibi kavramla
ra; deniz-dalga ilişkisi gibi vahdet-i vücu
dun Allah-alem ilişkisini anlatmak için kul
landığı benzetmelere ya da bütün fiilierin 
gerçek failinin Allah olduğu ana fikrine 
sık sık temas eder. Vahdet-i vücudun en 
önemli konularından biri olan insan, insa
nın varlıktaki yeri ve özellikleriyle aşk. sey
rü sülukün sonunu temsil eden hayret, 
tenzih-teşbih, celal-cemal gibi karşıt kav
ramlarla Allah'ın bilinmesi, hakikatin en
füslliği, Hakk'ın her an zuhur etmesi ve 
nefsin bilinmesinin Allah'ı bilmekle ilgisi 
Mısrl'nin asıl temalarını oluşturur. 

Niyazi-i Mısrl'ye göre insan alemin ruhu
dur; insan, alem ve Kur'an birbirinin ayna
sıdır. İnsan kemale erdikçe mükemmel bir 
ayna haline gelir ve alemdeki her şey o ay
naya yansır. İnsan bir ayna olarak alem
deki her şeyin bilinme ilkesi ve aracı hali
ne gelir. Mısrl bunu, "Büyük alemde bu
lunan her şey küçük alemde de bulunur. 
çünkü alem büyük olsa da insanın haki
katine benzer yaratılmıştır" şeklinde dile 
getirir. İnsan alemdeki her şeyi kendinden 
öğrenir. Bunun en ileri aşaması insanın 
Hakk' ın bilinmesini sağlayan bir araç ol
masıdır. Niyazi' nin, "Hak yüzü insan yüzün
den görünür, zat-ı rahman şeklin insan ey
lemiş" mısraı vahdet-i vücudu benimseyen 
sufılerin, "Rahman insanı kendi suretinde 
yarattı" mealindekibir hadise yükledikleri 
anlamın özeti sayılabilir. 

Mısri. şeriat-tarikat-hakikat ilişkisini ilk 
tasavvuf eserlerinde de görülen bir yakla
şımla izah eder. Verdiği örneklerdeki ana 
fikir tedrlcl bir süreçte insanın şeriattan 
tarikata, oradan da hakikate ermesinin 
zorunluluğudur. Bir ifadesinde şeriat , ta
rikat, hakikat arasındaki ilişkiyi ve süreci 
denizin adını duyan, uzaktan gören, yakın
dan gören ve denize giren dört insan ör-

neğiyle açıklar. Tasawufu batıni ilimle öz
deşleştirir, bazan Hızır-Musa ilişkisine atıf
la "ledün ilmi" ifadesini kullanır. Ona göre 
iki tür ilim vardır; birincisi zahir ilmi, ikin
cisi bEltın ilmidir. Zahir ilmi cehaleti orta
dan kaldırsa bile kibir, kin ve haset gibi 
duyguları ortadan kaldıramaz, aksine bun
ların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Batın 
ilmi ise bu duyguları yok eder. Böylece ta
sawufla bir sayılabilecek batın ilmi asıl 
amacı şeriatın ilke ve öğretileriyle ahlakı 
olgunlaştırmak olan bir ilme dönüşür. "Bu 
tablat zulmetinden bulmak istersen ha
las 1 Gel riyazetle erit bu cism ü canı çün 
rasas" diyen Mısrl zahiri fıkıh karşısında 
tasawufun en yaygın tanımı olan batıni 
fıkıh anlayışını kabul etmektedir. Niyazi-i 
Mısrl'ye göre bu iki ilim birbirini tamam
layan iki şeydir ve özellikle batın ilmi sa
hipleri kesinlikle şeriat ilmini inkar etme
miştir (Kara. s. 27) Bu konuda yaptığı atıf
lar veya "Şerlatsız hakikat oldu ilhad" ve 
"Şeriatın sözleri hakikatsiz bilinmez 1 Ha
kikatin sırları tarlkatsız bulunmaz" gibi 
mısralar onun şeriata bağlılığını gösterir. 
Şeriat-hakikat ilişkisini sufilerin "fark" ve 
"cem'" terimleriyle açıklarken de benzer 
görüşleri tekrarlar. İnsan, cem' halinde Hak 
ile bir olduğunu düşünürken beşeri varlı
ğı ile O'ndan ayrı olduğunu hatırlamalıdır. 

İbnü'l-Arabl'den itibaren ilahi isimler ko
nusu tasavvufun ana konusu haline gel
miş, Tanrı hakkındaki bilginin ilkelerinin 
ilahi isimler olduğu kabul edilmiştir. Mıs
rl'nin de bu fikirde olduğu anlaşılmakta
dır. Böylece onun tasavvuf anlayışının, ilk 
dönemde yazılan tasawufi eserlerdeki 
şeriat-hakikat ilişkisi görüşleriyle İbnü'l
Arabl sonrası tasavvufunun yöneldiği me
tafizik tasavvuru içerdiği söylenebilir. Mıs
rl'nin eserlerinde sıkça geçen bir konu da 
ihlastır. İhlas, ilk dönemlerden itibaren ta
sawufun en önemli konusu olmakla bir
likte özellikle Melamller çabalarını bütü
nüyle ihlasa ayırınışiardı ve ihlası aramak 
Melamlliğin ayıncı özelliği haline gelmişti. 
Şiirlerinde ihlas bağlamında sufılere, din 
alimlerine ve zahidlere yönelik eleştirel ta
vır onun bu Melaml tavrı sürdürdüğünü 
göstermektedir. 

Mısrl'ye göre mürşid bulmak seyrü sü
lukyapacak bir müridiçin zorunludur. Bu 
görüşünü büyük cihad-küçük cihad kar
şıtlığı ile açıklar: Küçük cihad düşmanla 
savaşmak, büyük cihad nefisle mücadele 
etmektir. Küçük cihadda bir kumandanın 
bulunması başarı için zorunlu olduğu gi
bi büyük cihadda da bir mürşid zorunlu
dur. Mürid şeyhine tam bir teslimiyetle 
bağlanmalı ve onu incitmemelidir. Mısrl 

NiYET 

müridiere şeyh karşısında, deniz karşısın
daki nehir gibi olmayı tavsiye eder. Bu
nun zıddı ise deniz içindeki taşlar gibi ol
maktır. 

Eserlerinde Ehl-i beyt'e muhabbet ko
nusunu özellikle vurgulayan Niyazi-i Mıs

rl'nin Hz. Hasan ve Hüseyin'in nebl olduğu 
hakkındaki görüşleri en çok eleştirildiği ko
nulardan biri olmuştur. Benzer bir suçlama 
da bazı şiirlerinde mehdi ve lsa'ya dair ifa
delerinden hareketle mehdilik iddiasında 
bulunmasıyla ilgilidir. Nebllik görüşünde 
onun, İbnü'l-Arabl'nin teşrTI nübüwetle 
(bağlayıcı bir şeriat getiren peygamberlik) 
genel nübüwet (velayet) ayırımını dikkate 
aldığı anlaşılmaktadır (Suad el-Hakim, s. 
121, 503-504) TeşrTI nübüwetin ResQI-i Ek
rem'le sona erdiği bütün müslümanların 
kabul ettiği bir husustur. Nitekim Niyazi-i 
Mısrl de kendi inancını dile getirirken bu
na açıkça işaret eder. Ancak bağlayıcı bir 
şeriat getirmeden "hükümlerin gerçek an
lamına ilahi bildirimle varmak" manasın
daki genel nübüwet, yani velayet sona er
memiştir. Niyazi-i Mısrl'nin Hz. Hasan ile 
Hüseyin'i bu anlamda bir nebl saymış ola
bileceği genel görüşlerinden çıkan zorun
lu bir netice sayılmalıdır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Mustafa Kara. Niyazi-i Mısrf, Ankara 1994; Ab
dullah Çaylıoğlu. Niyazf-i Mısrl Şerh/eri, İstanbul 
1999; Hasan Kavruk, Malatyalı Niyazi-i Mısrl: Ha
yatı, Sanatı, Eserleri ve Türkçe Şiir/eri, Malatya 
2004; Suad el-Hakim, İbnü 'l-Arabl Sözlüğü (tre. 

Ekrem Demirli). İstanbul2005, s . 121, 501-505. 

L 

li] EKREM DEMİRLİ 

NİYET 
(~f) 

Kesinlik kazanmış 
ve bir fiilin işlenmesine yönelmiş 

irade anlamında fıkıh terimi. 
-' 

Sözlükte "yönelmek, ciddiyet ve karar
lılık göstermek" gibi anlamlara gelen niy
yet (niyet) kelimesinin sözlük anlamı esas 
alınarak yapılan değişik tanımları arasın

da "kalbin hemen veya sonucu itibariyle 
maksada uygun bulduğu, yani bir yararı 
sağlayacağına yahut bir zararı savacağına 
hükmettiği fiile yönelmesi" şeklindeki ta
rif daha çok yaygınlık kazanmıştır. Genel
likle Beyzavl'ye nisbet edilmekle birlikte 
GazzEıli'nin eserinde yer alması (İ/:ıya', IV, 
365) bu tanımın daha öncesine ait oldu
ğunu göstermektedir (İbn Fürek tarafın
dan verilen farklı bir tanım için bk. Kita
bü'l-fjudCıd, s. 116) Dini bir terim olarak 
niyet için yapılan tanımlar arasında ge-
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